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Trobada de lluites pel patrimoni d’Horta-Guinardó 

2/11/2015 

 

Assisteixen: 30 persones, majoritàriament vinculades als següents col·lectius: grup 

d’estudis El Pou, Plataforma Salvem Botticelli, Plataforma Salvem Torre Garcini, 

plataforma Can Vanis (casa del fotògraf, plaça Eivissa), Cooperativa Cultural 

Rocaguinarda, AVV de la Font del Gos, Plataforma Salvem Can  Fargas, 

#GuinardóVolEspais, AVV Joan Maragall del Guinardó, col·lectiu d’arquitectes en 

defensa del patrimoni d’Horta-Guinardó, Associació en defensa del patrimoni dels 

carrers Dante-Llobregós, Arran, CUP Horta-Guinardó.  

Lloc: Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera, 2. 

Guió de treball: 

1.- Presentació individual dels assistents. 
2.- Breu presentació de les lluites presents. 
3.- Debat amb dinàmica participativa al voltant de diferents preguntes: Què 
entenem per patrimoni? Perquè cal protegir el patrimoni? Quin paper ha de tenir el 
patrimoni en la vida dels barris? 
4.- Breu exposició d’una visió general sobre patrimoni al districte i de les 
lluites que hi ha hagut fins al moment (a càrrec de dues persones del grup d’estudis 
El Pou). 
5.- Debat obert per respondre a una última pregunta: Com protegir el 
patrimoni? 
 

 
 
 
 

1. PRESENTACIÓ 
 
A la trobada d’avui hi participen una trentena de persones.  
 
En primer lloc, representants de la CUP d’Horta-Guinardó, en tant que grup 
promotor de la trobada, fan una breu presentació del motiu de la reunió, una 
iniciativa vinculada al treball que aquest moviment polític vol fer a les institucions, 
lligat a les lluites i reivindicacions populars.  En el marc d'aquesta forma de treballar, 
es justifica una primera assemblea temàtica perquè el districte és molt ric en 
patrimoni i es considera que és una qüestió prioritària. Per això s’ha convocat una 
trobada de treball oberta a totes aquelles persones interessades i/o vinculades a la 
defensa del patrimoni del districte: 
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“Aquesta primera trobada l’hem plantejat com una primera aproximació al tema del 

patrimoni: començarem preguntant-nos què entenem com a patrimoni i quin paper 

creiem que ha de tenir en l’articulació dels nostres barris. Després, la Carlota i la 

Carme Martín d’El Pou ens faran una síntesi de quina és la realitat actual del nostre 

districte. Finalment, farem un debat obert entre les diverses lluites per pensar les 

maneres de defensar-lo i plantejar les línies de treball que creiem que hem de seguir 

d’ara endavant, per suggerir una propera trobada, si tothom hi està d’acord”. 

 

A continuació es fa una roda de presentacions de les persones i de les lluites 

presents a la trobada: 

 

 AVV Joan Maragall del Guinardó: lluites en defensa de Torre Garcini, illa 

Torrent d’en Melis, Hospital de Sant Pau; es denuncia que tota la singularitat 

de les cases patrimonials del districte s’han anat destruint per l’especulació 

(per exemple, determinades zones del Pg. Maragall). 

 

 Col·lectiu d’arquitectes en defensa del patrimoni d’Horta-Guinardó: grup de 

patrimoni d’El Pou que està construint una base de dades sobre el patrimoni 

al districte; campanya per protegir la casa Pérez-Carrasco (guarderia Petit 

Príncep); denuncia de les cases singualrs que s’han perdut a llocs com el Pg. 

de la Font d’en Fargues (3 cases en 6 anys a la darrera reforma); anàlisi de 

l’impacte del PGM del 1976 als barris i estudi de les afectacions i les escletxes 

que permeten defensar el patrimoni: per exemple, a llocs com el C/ Horta, la 

plaça Santes Creus o la plaça Eivissa, les afectacions han actuat de protector, 

però ara que han desaparegut els motius caldria aprovar un pla especial per 

protegir la idiosincràsia d’aquests espais; en la mateixa línia, les casetes 

d’Horta de finals del s. XIX i principis del XX tampoc estan protegides, perquè 

l’hort estava a fora i la casa a dins i en canvi el PGM diu que la casa ha d’anar 

a fora. 

 Associació en defensa del patrimoni dels carrers Dante-Llobregós: lluita 

contra les afectacions del pla de modificació del PGM als habitatges de la 

zona al voltant dels carrers Aiguafreda, Granollers, Dante i LLobregós; 

defensa del patrimoni del carrer de les bugaderes (Aiguafreda) com a part 

integrada al casc antic d´Horta; defensa de la masia de Can Eudal... 

 

 Plataforma en defensa de Can Vanis (la casa del fotògraf de la plaça Eivissa): 

s’està en procés de constitució de la plataforma; es reclama convertir 

aquesta casa protegida en un equipament cultural per a totes les entitats del 

barri; actualment està ocupada per persones que no estan protegint la casa i 

que no volen obrir-la al barri. 
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 AVV de la Font del Gos: lluita contra les afectacions del PGM que tenen 

paralitzada les possibilitats de reforma dels habitatges del barri i han 

provocat la seva degradació; reivindicació de les inversions que tampoc  

s’han fet històricament al barri; proposta de fer una lluita conjunta contra 

totes les afectacions del districte: la Font del Gos, la Clota, el Carmel... 

 

 Grup d’estudis El Pou: cal aprendre de les experiències negatives com el cas 
de Can Girapells; recordar que són + de 30 masies que s’han perdut al 
districte; expectatives positives, en temes de patrimoni, davant la bona 
predisposició del nou govern municipal; tot i que la via de les expropiacions 
seria la més desitjable, es reconeix que és molt complicada; denunciar el 
deteriorament intern d’edificis com el de Can Valent, propietat de Nuñez i 
Navarro; lluita per protegir la plaça de la Font d’en Fargues i els seus 
elements patrimonials (la font, la ruta, el quiosc modernista), etc. 

 

 Altres intervencions: l’Ajuntament anterior va obrir la revisió del catàleg i no 
sabem en quin punt està; caldria passar de la defensa d’elements individuals 
de patrimoni a una visió orientada cap a la conservació dels teixits urbans 
que donin memòria i qualitat urbana, és a dir, caldria reivindicar la 
preservació patrimonial dels teixits urbans.   

 
 
 
 

2. PRIMERA PART DEL DEBAT.  
La construcció col·lectiva de la definició de patrimoni.  
Què entenem per patrimoni? 
 
Resum de les intervencions: 
 

 Quan parlem de patrimoni ens referim al patrimoni artístic, històric i natural. 
 

 El patrimoni cultural l’engloba tot , també el natural. 
 

 Hi ha diferents patrimonis: el patrimoni material i l’immaterial, el patrimoni 
privat i el patrimoni públic. 
 

 Patrimoni és allò que tenim. Ara parlem del patrimoni urbà que volem 
protegir. S’ha de preservar allò que ens identifica i allò que és diferent de la 
resta, el patrimoni identitari de cada barri independentment de que tingui 
elements extraordinaris o exuberants. No tot el patrimoni és modernisme. 

 

 Hi ha unes figures legals del què és patrimoni. Hem de veure allò que podem 
protegir.  

 

 Material i immaterial van junts.  



5 
 

 També hi ha un patrimoni arqueològic. 
 

 Hi ha un patrimoni arqueològic que les veïnes no veiem. 
 

 Perquè Torre Garcini és patrimoni i altres edificis no? Depèn de la història. 
 

 Un aspecte és el conservaccionisme i l’altre el valor de canvi. Hauríem 
d’evitar el conservaccionisme per anar a un relat en el què allò conservat 
tingui un valor permanent. Un dels problemes que té aquest catàleg (del 
patrimoni historicoartístic de la ciutat de Barcelona) és que està creant un 
patrimoni a l’esquena de la gent que té patrimoni. No tot el què és antic és 
bonic. 

 

 El patrimoni és el que té valors compartits per un col·lectiu i té perspectiva 
de permanència. Canvien els valors i els col·lectius i el patrimoni també 
canvia. No per ser antic és patrimoni. 

 

 Patrimoni és tot allò que pot fer ús la gent del poble. Hi ha tot allò que és 
imposat al poble i que no és patrimoni, per exemple, l’urbanisme que no està 
fet per relacionar-nos: les places dures, els bancs de cara a la carretera... 

 

 L’Ajuntament permet unes mateixes coses a unes veïnes i a altres no, per 
exemple, a les que vivim als barris de Collserola. En aquest sentit, detecto un 
cert rebuig de gent d’Horta cap a la Font del Gos. 

 

 Viure en un hortet també és patrimoni. 
 

 Al Torrent de Can Mariner hi havia 10 masies i ara no en queda ni una. 
 

 Ni entenc el concepte de patrimoni ni de pertinença a ningú. Jo crec que 
l’Ajuntament d’allò que s’ha de preocupar és de que la gent visqui millor. 

 

 Tenir grups turístics a la plaça Eivissa a mi m’ofèn. 
 

 Si no ens acompanyem del marc legal, ens trobarem amb tots els 
impediments del món. Per exemple, el tema de les desafectacions és una 
pilota: si no et desafecten, no et gastaràs diners per invertir en millores que 
evitin el deteriorament dels edificis. 

 

 Aquest govern municipal que hi ha ara és part del que va intervenir en el 
PGM anterior. Els que governen ara, en part són els que hi havia abans 
(Iniciativa). Fa dos mandats, amb un govern del Districte presidit per una 
regidora d’Iniciativa, el mateix gerent que hi ha ara va dir que tenir una 
caseta i un hortet era insolidari. Llavors es va impulsar una modificació del 
PGM (Pla especial del Carmel i entorns) amb el què s’afectaven 250 
habitatges dels quals es van poder salvar la meitat, però encara van quedar 
afectades un bon grapat de casetes amb els seus horts. 



6 
 

 En les modificacions del planejament sempre s’han de fer canvis i 
substitucions, però si tu tens cases de planta baixa, ¿per què les 
substitueixes? Per tant, si s’ha de substituir per un mateix ús i densitat, és 
millor no fer-ho. 

 

 El patrimoni municipal és l’entorn que ens envolta. Per això les substitucions 
de planejament ens agradaria que fossin coherents i agradables. I si a algú 
que ha cuidat una caseta durant molts anys li plantes dos edificis de pisos al 
costat, el mates. Quan van fer la Ronda del Guinardó es van carregar molt 
patrimoni de la gent. 

 

 El patrimoni és molt subjectiu. Per mi és tot allò que m’interessa conservar. 
És allò que és interessant, que conec i val la pena.  

 

 Entre el què a mi m’interessa i el què l’interessa als altres, aquí hi ha una 
negociació. O entre lo nou i lo vell. I això planteja una dificultat a l’hora de 
construir un relat col·lectiu. 

 

 Sóc arqueòleg i tinc uns conceptes una mica diferents. Crec que estem 
barrejant coses. Una plaça nova amb els anys serà patrimoni, però d’entrada 
no és patrimoni. La llei ha de potenciar les figures a conservar: edificis, 
jaciments, etc. 

 

 La llei de patrimoni de la Generalitat és dels anys vuitanta. 
 

 Una cosa és el patrimoni i l’altra el planejament urbà. 
 

 Patrimoni és buscar l’harmonia amb el nostre entorn. El patrimoni són punts 
de referència que brillen amb llum pròpia i donen personalitat al barri. En 
canvi, el què ha estat Barcelona és tot el contrari: places dures i agressions al 
medi ambient urbà. Cal un patrimoni construït de baix a dalt. En lloc de crear 
taules dins de l’Ajuntament com planteja la FAVB, s’han de crear taules fora 
de l’Ajuntament que siguin espais de contrapoder. 

 

 En la rehabilitació de la illa del Mercat del Guinardó, convindríem que el 
mercat era patrimoni, però en canvi únicament s’ha conservat una part. 
 

 La torre del Mercat del Guinardó s’ha mantingut perquè hi ha hagut una 
demanda veïnal. 

 

 En la reforma del Mercat del Guinardó s’han perdut elements que ja no són 
recuperables: la nau, importantíssima, s’ha perdut. I s’ha canviat el concepte 
de mercat: ara hi ha poques parades i un espai gran per a una superfície 
comercial. Segur que hi havia moltes altres alternatives. 

 

 En el debat han sorgit moltes definicions molt interessants del què és 
patrimoni. Veig que per preservar el patrimoni és important treballar amb 
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l’administració per canviar els marcs legals (el municipal i el de la 
Generalitat). Un exemple és el de la Plataforma Salvem Can Fargas. A part de 
la necessitat de disposar de plataformes per salvar els espais, arriba un 
moment que s’ha de treballar amb l’administració per poder protegir-los. 

 
 
 
 

3. SEGONA PART DEL DEBAT. 
Formes de lluita per protegir el nostre patrimoni 
 
Resum de les intervencions: 
 

 No sé a què es destina tanta gent treballant a les institucions perquè no es 
puguin ordenar bé aquests temes. És esgotador. 
 

 A l’hora de plantejar estratègies, cal tenir en compte  els propietaris.  A Can 
Fargas vàrem tenir problemes amb ells. 

 

 La participació ciutadana a l’Ajuntament no serveix de res perquè no és 
vinculant.  

 

 El turisme massificat no val. 
 

 És súper bàsic veure el districte com un conjunt i anar teixint xarxa. 
 

 Aïlladament poques coses aconseguirem. Hem d’unificar les lluites. 
 

 Hi ha un poblat ibèric a prop de les bateries i això no s’ha explicat a ningú. 
 

 Els Tours operadors que passaven pel carrer Aiguafreda no revertien en els 
veïns i veïnes però cobraven 15 euros per persona. Estaven contractats per 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 Es pregunta si és normal que l’Ajuntament estigui traient els arbres del carrer 
Tajo amb l’argument que estan tots malalts. 

 

 Es planteja que les passejades culturals que organitza El Pou puguin arribar a 
les escoles per conscienciar a les alumnes en la defensa del nostre patrimoni. 
Des d’El Pou es respon que s’han fet col·laboracions amb instituts però que 
s’arriba on es pot perquè són quatre persones que ho fan i caldria que 
s’incorporés més gent. Les veïnes del carrer Aiguafreda confirmen que el 
carrer el visiten molts grups escolars. 

 L’AVV del Carmel ha fet unes plaques commemoratives per pròpia iniciativa i 
ha demanat permís a l’Ajuntament per col·locar-les. Les plaques són de 1’5 m 
x 1 m amb un text que commemora diferents lluites populars: l’AVV del 
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Carmel pionera entre les associacions veïnals de Barcelona, el segrest 
d’autobusos per fer-los pujar per la carretera del Carmel... 

 

 Aquesta iniciativa de l’AVV del Carmel i altres intervencions que s’han fet al 
llarg del debat, em fan pensar que en el tema de la defensa del patrimoni 
potser hauríem de fer una proposta més global que inclogués la defensa 
d’edificis singulars i les condicions per al seu gaudiment col·lectiu, juntament 
amb la defensa dels teixits urbans i la recuperació de la memòria històrica de 
les lluites populars que han aconseguit tots els serveis públics que ara tenim 
(centres de salut, escoles, espais urbans comunitaris, centres cívics, casals de 
barri...). L’explicació de la nostra realitat urbana a partir d’una visió crítica 
que parteixi de la història de les lluites populars, hauria de ser una part 
principal en les estratègies de defensa del patrimoni del districte. 

 

 Quan vulguis que quelcom no s’arregli, crea una comissió. Les institucions 
van contra nosaltres. Els consells de barri només són informatius de coses 
que estan fetes i beneïdes. Els ajuntaments han generat una dinàmica de 
desmobilització. 

 

 Conèixer és estimar. Per això s’ha de començar per les escoles i aconseguir 
que parlin dels barris per a què els nois i noies coneguin els nostres barris.  

 

 Cal reconèixer que el tarannà dels barris i de la gent que hi viu és diferent 
encara que formem part d’un mateix districte. 

 

 Ens hem de donar recolzament entre nosaltres. 
 

 Necessitem una democràcia molt més participativa. 
 

 Caldria fer una lluita conjunta contra totes les afectacions del districte: la 
Font del Gos, la Clota, el Carmel... 

 

 S’hauria de reivindicar també la preservació patrimonial dels teixits urbans.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

4. QUADRE RESUM DEL DEBAT 
 

 

 
 

5. ACORDS  
 

 Voluntat amplia de continuar el treballat iniciat avui. Es valora que 

coordinar les lluites que s’estan fent en defensa del patrimoni seria un fet 

beneficiós per a tothom. Les promotores de la trobada es comprometen a 

convocar una segona jornada per decidir la continuïtat d’aquest espai i, si hi 

ha acord, aprofundir en la coordinació de les lluites. La CUP d’Horta-

Guinardó expressa la voluntat de que aquest espai ja es patrimoni de totes i 

tots i que seran les persones participants les que decidiran autònomament el 

seu futur.   

 Amb la propera convocatòria, s’enviarà l’acta de la trobada d’avui a totes les 

persones participants que han volgut deixar les seves dades de contacte. 

 Les aportacions que s’han fet avui serviran per iniciar la construcció d’un 

mapeig de lluites molt més evolucionat i que es fer amb de manera conjunta 

amb la participació de tothom.  

Horta-Guinardó, novembre de 2015. 


